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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. ]7 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnta 3 paździemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa

w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U" Nr I99,

poz. 1227 z poźn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.Ia7I zpóŹn' zm.),atakże $ 2 ust. 1 pkt l5 t 16 oraz

$ 2 ust' 2 pkt I rozpotządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących Znacząao oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w zwtązku

z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływanla na środowisko' przeprowadzanym

dla przedsię.'vzięcia pn.: ,'Rozbudo.,va instalacji nalezącej dc GoTFc Polska Sp. z o. ł. ZakŁaĄ

w Jastrzębiu wraz z budową instalacji redukcji lotnych związkow organicznych'',

uz gadniam r eaIlzacj ę przedsięwzi ęcia i określam następuj ące warunki :

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia naleŻy podjąć

następuj ące działanta

3. wody opadowe i roztopowe odprowadzac,tak jak dotychczas, do rowu melioracyjnego.

Pozostałe warunki, niezmienione w wyniku biezącego postępowania, określone

w postanowieniu Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska z dnia 15 pażdziernika 2Ol2 r.

(znak: w o o . 4242. I 48 .20 I 2 .DB 
" 1 ), pozo s taj ąb ez zmian 

"

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bartnlczka, wnioskiem z dnia 10 grudnia 2012 t (wpływ: 12.12.2012 r"),

znak: WISR.6220,]'I.2OI2, zwroc!ł się do Regionalnego Dyrektora ochrony Śroclowiska

w Bydgoszczy, z prośbąo uzgodnienie warunków realizacjt ww. inwestycji'

Po zapoznanIu się z załączoną dokumentacją stwierdzono, Żę kwalifikuje się ona



do przedsięwzięć mogących Znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie w $ 2 ust. 1 pkt l5 i i6
oraz $ 2 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

Analtza udostępnionych materiałów wykazała, Ze proponowane rozwiązanla techniczne,

organizacyjne oraz zabezpteczenia ekologiczne inwestycj l zostały przyjęte właściwie i nie

odbiegają od standardów stosowanych w kraju i UE,.

Projekt ręaltzowany będzie na obszarze częściowo objętym obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja obejmuje rozbudowę ww. Zakładu polegającą na: zwiększeniu parku

maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalacji do fosforanowania detali

aluminiowych i galwantcznej cynkowo-niklowej oraz budowie instalacji do redukcji emisji lotnych

zwiękow organicznych. Planowana inwestycja zmięni istniejący układ ptzestrzenny popTzez

wybudowanie hali o powierzchni 630 m2 mieszczącej instalację do redukcji LZo. Pozostałe

zamtetzęnta Zo staną zt e alizow ane w i stni ej ących o bi ektach.

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 1 5 puŻdziernika 2012 r.

(znak: woo.4242.r48.2012.DB.1), uzgodnił warunkt realtzacjl povłyŻszej inwestycji. Inwestor

pismem z dnla 3.I2'20I2 r. rł1'stąpił do Wójta Gminy Bartniczka z informacją iŻ omyłkowo

zapisano w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ze wody

ceszczo'uvc po podcz,'szczt:niu'ii separatorzc substancji r'opcpcchcdn;.,9| cdprcrvadzane są l bęcą

do kanalizacji gminnej. Faktem jest, iŻ wody deszczowe aktualnie odprowadzane Są do rowu

melioracyjnego i ten stan zostanie utrzymany po zrealtzowaniu planowanego zamierzenia.

Po przeanalizowaniu przesłanej dokumentacji naleŻy stwierdzió, Że powyŻsza modyfikacja

nie przyczyni się do zmiany skali oddziaływania oraz nie spowoduje zwiększenia Zanleczyszczęnia

wód powierzchniowych i podziemnych oruz gleby.

Biorąc powyŻsze pod uwagę uznano' Żę zatówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja,

przy zastosowaniu metod Zapropono\i/anych w raporcie, nie powinna wpłynąć negatywnie

na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej povłyŻszej ustawy o udostępnianiu informacji

o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na Środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zaŻałenie.
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